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Letecký zákon

Letový plán, zprávy letového plánu
- používané zkratky
- předletový bulletin, jeho obsah
Pravidla létání
- lety VFR, zvláštní lety VFR, a lety IFR
- meteorologické minima
- klasifikace vzdušného prostoru ČR
- nastavení odpovídače SSR - módy A, C, S
Měření výšek, převodní hladina, rozdělení letových hladin.
- vztah mezi pojmy hladina (level), výška (height), nadmořská výška (altitude) a cestovní
hladina (flight level)
- definujte „převodní hladinu“, „převodní nadmořskou výšku“ a „převodní vrstvu“
- tabulka cestovních hladin
- označování výšek, jejich zjišťování, frazeologie používaná v souvislosti s nimi
Úkoly služby ŘLP, rozdělení služby ŘLP
- klasifikace vzdušných prostorů
- označování stanovišť služby ŘLP a jejich zodpovědnost
- pohotovostní služba
- pátrání a záchrana
Struktura služby uspořádání toku letového provozu, prostor působnosti, poskytované služby
- FIR, (M)TMA, (M)CTA, zakázané/omezené/nebezpečné prostory
- jednotlivé fáze činností procesu uspořádání toku letového provozu (ATFM)
- strategická, předtaktická a taktická fáze
- AUP
- sloty
Letiště, provozní plocha, pohybová plocha
- RWY, TWY, odbavovací plocha
- RWY a její struktura
- Vyhlášené délky
- Označení na pohybových plochách
- Světla na provozních plochách
- Označování překážek
Letové tratě, struktura, druhy, separace letadel navzájem a od pozemních překážek
- příletové tratě
- odletové tratě
- vyčkávání, postup nalétnutí
Tratě konečného přiblížení
- ILS DME
- VOR DME
- NDB
- GNSS
Orientace v traťových a letištních mapách
- struktura traťových map
- struktura letištních map

10.

AIP, struktura, obsah jednotlivých částí, zodpovědnost za vydávání
- orientace v AIP, změnová služba
- Amendment, Supplement, AIRAC, AIC
- Notam, Snowtam
- zkratky
- čas a měrové jednotky v letectví

